Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD04, Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern
och Sydasien, 7,5 högskolepoäng
Classics of Middle Eastern and South Asian Religions and
Literature, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-12 att gälla från och med 201903-12, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och Teologi
Kursen ges som en fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för en översiktlig kunskap om Mellanösterns och Sydasiens
klassiska religiösa och litterära texters ursprung och betydelse ur ett historiskt och
samtida perspektiv,
• kunna redogöra för dessa texter ut ett komparativt och globalt perspektiv,
• kunna redogöra för dessa texters nutida bruk inom olika geografiska, politiska,
sociala, religiösa och ideologiska kontexter,
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Färdighet och förmåga
• kunna jämföra och analysera texterna utifrån religionsvetenskapliga
frågeställningar och teoretiska infallsvinklar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna problematisera olika klassiska texter i en historisk och komparativ kontext,
• kunna diskutera och värdera historisk utveckling i relation till nutida diskussioner,

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge en introducerande analys av litterära klassiker från
Mellanöstern och Sydasien och behandlar Zoroastrianism och dess tolkare, Vediska
skrifter och dess tolkare, Koranen och dess tolkare, skönlitterära klassiker från
Mellanöstern och Sydasien i deras religiösa kontexter, samt komparativ analys. Kursen
analyserar grundligt religiösa och litterära texter från regionerna Mellanöstern och
Sydasien. Studenten läser även skönlitteratur från Mellanöstern och Sydasien.

Kursens genomförande
Kursen består av fyra delmoment, där tre moment behandlar skrifter och
skönlitteratur, samt ett i form av en komparativ essä. Kursen ges på distans och består
av inspelade föreläsningar och diskussionsforum. Kursen ges med stöd av en
nätbaserad lärplattform och/eller digitala verktyg. Det förutsätts att studenten deltar
på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftliga prov enligt följande: Kortare inlämningar (första
tre momenten). Essä (sista momentet).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen CTRD04, Religiösa och litterära klassiker från
Mellanöstern och Sydasien
Gäller från H19
1901 Religiösa & litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

